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“The agent is employed on the understanding that she is to 
act on the principal’s behalf vis-a-vis the client. But the agent 
also has her own private interests, such as her bank account. 
In the pursuit of her official duties as agent, she may betray 
the principal’s interests for the sake of her own – that is, she 
may be corrupt. What makes this an economic model is the 

following proposition: the agent will act corruptly when her 
likely net benefits from doing so outweigh the likely net costs.”  

(KLITGAARD, Robert. Controlling corruption. Berkeley: 
University of California Press, 1991. E-book. p. 353-355.) 

“The basic thesis underlying our theory of participation 
in illegitimate activities is that offenders, as a group, 

respond to incentives in much the same way that those 
who engage in strictly legitimate activities do as a group. 
[…] The rate of specifics felonies is found to be positively 

related to estimates of relative gains and negatively related 
to estimates of costs associated with criminal activity.” 

(EHRLICH, Isaac. Participation in illegitimate activities: an 
economic analysis. Journal of Political Economy, Chicago, v. 81, 

n. 3, May-Jun. 1973. p. 111.)
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Prefácio

Foi com imensa satisfação que recebi o convite de Tiago do 
Carmo Martins para prefaciar a obra Improbidade administrativa: 
análise da Lei 8.429/92 à luz da doutrina e da jurisprudência atuali-
zada segundo a Lei 14.230/2021, publicada pela Editora Alteridade, 
sediada em Curitiba/PR.

O tema central do livro não poderia ser mais relevante e atual 
ao tratar da Lei de Improbidade Administrativa, norma sanciona-
dora que em trinta anos de vigência é reconhecida pela comunida-
de jurídica como importante instrumento de que dispõe o sistema 
jurídico brasileiro para o combate à corrupção e aos atos praticados 
contra a probidade administrativa. A atualidade da obra também 
está presente diante da recente Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 
2021, que alterou profundamente a Lei nº 8.429/92. 

O autor reúne ampla experiência profissional relacionada ao 
tema da obra, exercendo o cargo de juiz federal do Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região, aliada ao exercício de atividades acadêmi-
cas e de pesquisa, sendo Mestre em Ciência Jurídica e em fase de 
conclusão do curso de doutorado, ambos pela Universidade do Vale 
do Itajaí. Além disso, atua como formador certificado pelo TRF4/
Enfam e professor de Direito Administrativo, exercendo atualmen-
te o cargo de Diretor da Escola Superior da Magistratura Federal de 
Santa Catarina (Esmafesc).

O livro compreende nove capítulos em que se analisam os 
principais aspectos da Lei de Improbidade Administrativa, nas es-
feras doutrinária e jurisprudencial, permeadas pelas alterações in-
troduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

No primeiro capítulo, o autor analisa o conceito e a estrutura 
do ato de improbidade administrativa, em especial o fulcral tema 
do elemento volitivo doloso para a configuração do ato ímprobo, 
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além da relação entre o direito sancionador e a Lei de Improbidade 
Administrativa. No mesmo capítulo também são examinados, de 
maneira detalhada, os sujeitos ativos, os sujeitos passivos e os ter-
ceiros que podem praticar atos de improbidade administrativa.

No segundo, o autor examina os consectários decorrentes da 
prática do ato de improbidade administrativa, em especial o ressar-
cimento do dano causado e a perda de bens. 

No próximo capítulo, examina os atos de improbidade em 
espécie previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, respectiva-
mente atos ímprobos por enriquecimento ilícito, que geram dano ao 
erário e que violam os princípios da Administração Pública, tratan-
do dos elementos necessários à tipificação do ato ímprobo, além das 
novas disposições introduzidas pela norma reformadora. 

No seguinte, o tema nuclear das penas aplicáveis aos conde-
nados pela prática de atos de improbidade administrativa é anali-
sado nas vertentes teórica e prática, abordando as sanções previs-
tas na norma sancionadora e as alterações proporcionadas pela Lei 
nº 14.230/2021.

O próximo capítulo trata da importância da declaração de 
bens e valores e dos seus desdobramentos na seara da improbidade 
administrativa. 

No capítulo sexto, o exame dos processos administrativo e 
judicial para apuração da prática de ato de improbidade é efetuado 
de maneira aprofundada. Primeiro o autor analisa a fase investiga-
tiva do inquérito civil e as respectivas medidas cautelares. Após, 
adentra no processo judicial em todas as suas fases, com exame dos 
principais temas relacionados, desde o ajuizamento da petição ini-
cial da ação de improbidade administrativa até a execução da sen-
tença condenatória.

O capítulo sétimo aborda as novidades e os principais desa-
fios do acordo de não persecução civil, instrumento de consensua
lidade que pode ser realizado no âmbito da ação de improbidade 
administrativa.

No oitavo capítulo, o autor examina as previsões especiais 
contidas na Lei de Improbidade Administrativa, em especial as dis-
posições penais contidas na referida lei e as despesas dos processos 
relacionadas às custas processuais e aos honorários advocatícios. 
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Por fim, o capítulo nono versa sobre a prescrição nas ações 
de improbidade administrativa, amplamente modificada pela refor-
ma legislativa, que modificou os prazos prescricionais, os termos 
iniciais de contagem do prazo prescricional e inseriu a figura da 
prescrição intercorrente no sistema da Lei nº 8.429/92. Os referidos 
temas foram abordados com profundidade, bem como a complexa 
retroatividade das novas regras prescricionais.

Em absoluto resumo, a obra contempla os elementos neces-
sários à compreensão do importante tema relacionado à improbi-
dade administrativa, apresentando visões teóricas e práticas, sem-
pre permeadas pela jurisprudência dos tribunais e pelas principais 
mudanças introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 e reunindo todas as 
condições para a acolhida da comunidade jurídica. 

Brasília, março de 2022.
Mauro Campbell Marques

Ministro do Superior Tribunal de Justiça
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Nota do autor

A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) é um importante 
instrumento para a lisura das relações administrativas e a promo-
ção de atuações estatais éticas e eficientes. 

Se bem aplicada, impulsiona a promoção de direitos, pois im-
pede desperdícios e desvios. Se aplicada com excesso, desacredita a 
Justiça e paralisa a Administração Pública.

Uma interpretação equilibrada, como toda interpretação de 
fontes jurídicas deve ser, é um imperativo para a promoção do bem-
-estar e para a preservação das atribuições administrativas.

Por essa razão, busquei nesta obra analisar o texto da Lei 
8.429/92 a partir de dois vetores fundamentais, os quais sempre 
orientaram minhas pesquisas sobre o tema: a compreensão da co-
munidade jurídica (doutrina) sobre a norma e sua aplicação, mesmo 
os dissensos ainda existentes, pois sinalizam pontos de atenção e 
investigação; e a leitura que os tribunais dela têm feito, uma vez 
que grande parte da tradição de aplicação da LIA foi e vendo sendo 
construída pelas Cortes de Justiça.

Com a publicação da Lei 14.230/2021, esses dois vetores foram 
sensivelmente afetados. O texto legal mudou bastante e traz figuras 
novas para o campo da improbidade. E a jurisdição será – já está 
sendo – acionada para dar respostas sobre o novo texto. Em certos 
temas, é de se esperar grandes mudanças de entendimentos outrora 
consolidados.

Assim, este livro se propõe a contribuir com a nova releitura 
que haverá de ser feita sobre o regime de proteção à probidade ad-
ministrativa, com a finalidade de auxiliar quem estuda o assunto ou 
quem utiliza a LIA na prática forense a bem manejar os institutos 
por ela trazidos.

Desejo-lhe uma boa leitura! 
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iNtrodução 

PROBIDADE COmO VALOR CONSTITUCIONAL

Este estudo trata da improbidade administrativa, com enfo-
que especial nas alterações trazidas pela Lei 14.230/2021 à Lei de 
Improbidade Administrativa (LIA – Lei 8.429/92), alterações tão 
significativas que é possível dizer que, mesmo sem mudança nu-
mérica, está-se diante de uma Nova Lei de Improbidade Administrativa.

A proteção à probidade é valor constitucional presente histo-
ricamente nas Constituições do país. 

As Constituições anteriores, mesmo sem mencionar expressa-
mente a improbidade, já registravam dispositivos que censuravam 
atos corruptos, desde a de 1824, que se valia de termos como “suborno, 
peita, peculato, e concussão” para se reportar ao fenômeno (art. 157). 

A de 1891 previa a falta de probidade como crime de res-
ponsabilidade, regra repetida nas Cartas de 1934, 1937, 1946, 1967 e 
1988. A Constituição de 1967 introduziu a perda de bens por dano 
ao Erário ou enriquecimento ilícito. E a Emenda de 1969 instituiu a 
suspensão dos direitos políticos1. O texto dedica atenção especial 
ao tema e o conecta com os deveres essenciais da Administração, a 
indicar a subida de tom do Estado brasileiro para com a corrupção. 

Em 1988, o constituinte se ocupou da probidade em diversas 
passagens e em pontos sensíveis da organização do poder estatal e 
do exercício da cidadania. 

1 PEREIRA, Rebeka Souto Brandão. A normatividade em improbidade administra-
tiva e a sua aplicabilidade nas decisões judiciais. Orientador Leonardo Martins. 
Dissertação (Mestrado) − Programa de PósGraduação em Direito da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. p. 20-21.
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Por exemplo, a violação à probidade limita a capacidade cívica, 
impedindo a elegibilidade (art. 14, § 4º) e ensejando a suspensão de 
direitos políticos (art. 15, V), além de outras consequências que vão 
além e não se excluem pela imposição de sanção penal (art. 37, § 4º).

Ao maior mandatário do país se dirige uma advertência espe-
cial, para que seja probo, sob pena de incorrer em crime de respon-
sabilidade e de perder, por isso, o cargo ocupado (art. 85, V).

No plano infralegal, o tema também é de grande preocupa-
ção e enseja severas consequências, como no caso do servidor públi-
co que despreza o vetor da probidade e, por essa razão, pode perder 
o cargo efetivo (art. 132, IV, da Lei 8.112/90).

No entanto, a tutela mais intensa da probidade administrati-
va decorre da conjugação das Leis 8.429/92 e 12.846/2013, escoradas 
em outros diplomas normativos que compõem, em conjunto, o mi-
crossistema anticorrupção, que será a seguir tratado.

Por esse feixe normativo, constitucional e legal, é clara a re-
jeição da República Federativa do Brasil a ter em seus quadros e em 
suas relações agentes ímprobos. Estes não podem compor o apa-
rato do Estado nem com ele se relacionar, prestando-lhe serviços, 
fornecendo-lhe bens ou dele recebendo subvenções ou incentivos.

A razão aqui não é moral, pelo menos não exclusivamente. 
Para além de evitar conexões com pessoas inidôneas, o objetivo 
perseguido pela ordem jurídica é a higidez do patrimônio público 
material e social do Estado, inspirado por valores republicanos e 
destinado à satisfação do bem comum; valores que são concreta-
mente ameaçados por indivíduos que não sabem separar a esfera 
privada da pública. 

ImPROBIDADE E CORRUPÇÃO

Improbidade e corrupção não se confundem, mas costumam 
andar juntas.

A corrupção tem múltiplas facetas e manifestações diversas. 
Em linhas gerais, tem dimensões pública e privada, a depender da 
origem dos recursos envolvidos no ato2. 

2 VALLS, Alejandro Pastrana. Estudio sobre la corrupción en América Lati-
na. Revista Mexicana de Opinión Pública, México, n. 27, jul./dic. 2019.
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Entre entes privados a corrupção se manifesta em relações 
como a do fornecedor que paga comissão ao síndico de condomínio 
se for contratado para determinado serviço; ou a do médico que 
prescreve tratamento visando receber prêmio do laboratório farma-
cêutico. Além disso, lembra KLITGAARD que “o setor privado está 
envolvido na maioria dos atos de corrupção do governo”3.

No setor público, manifesta-se na atividade administrativa 
(celebração de contratos superfaturados, pagamento de serviços 
não prestados, concessão de licenças indevidas), política (nomea-
ção para cargos públicos a fim de angariar fundos para partido ou 
projeto político, nepotismo, candidaturas de fachada para levantar 
recursos do fundo partidário) e mesmo legislativa4 (elaboração de 
leis negociadas por interesses escusos, mediante pagamento de con-
traprestação financeira, ou edição de atos normativos que têm por 
fim dificultar a punição de agentes corruptos).

Assim, a corrupção no âmbito público se manifesta pela ação 
do funcionário público que atua normalmente, dentro de suas atri-
buições, mas sem mirar a satisfação do interesse geral, porquanto 
orientado por favorecer pessoa específica, que, em troca, promete 
ou paga benefícios indevidos ao agente estatal5. 

Disso advêm flagrantes danos ao interesse público e à coletivi-
dade, pelo escoamento de recursos públicos para searas não priori-
tárias, quando não ilícitas, limitando ainda mais o orçamento públi-
co, já insuficiente para atender às demandas essenciais da sociedade.

Em compreensão muito sintética e eloquente, corrupção 
pode ser definida como o ato de induzir um funcionário público6, 

3 KLITGAARD, Robert. A cooperação internacional contra a corrupção. Re-
vista Finanças e Desenvolvimento, mar. 1998. p. 4.

4 Segundo pesquisa realizada pela Transparência Internacional em 2019, 
nas Américas, 46% dos participantes percebem a polícia e o Legislativo 
como órgãos mais corruptos. Disponível em: https://www.transparency.
org/en/news/global-corruption-barometer-citizens-voices-from-around-
-the-world. Acesso em: 16 jul. 2020.

5 VALLS, Alejandro Pastrana. Estudio sobre la corrupción en América Lati-
na, p. 17.

6 Segundo o Artigo 2º da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrup-
ção (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. United Na-
tions Convention against Corruption – UNCAC. Viena, 2004. p. 7. Disponível 
em: https://www.unodc.org/unodc/corruption/tools_and_publications/
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por meios impróprios (como propina), a cometer violações de de-
ver7. Ou, como expressa a clássica definição formulada por ROSE-
-ACKERMAN8, “o abuso da função pública para ganhos privados”9.

A isso se agrega a pertinente definição estabelecida por NYE, 
ao caracterizá-la como um comportamento que se desvia dos deve-
res formais da função pública em virtude de recompensa privada 
(pessoal, familiares próximos, amigos), que pode consistir tanto em 
ganhos pecuniários como de status10.

UN-convention-against-corruption.html. Acesso em: 10 nov. 2020), fun-
cionário público é definido da seguinte forma: “a) Por ‘funcionario públi-
co’ se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, 
administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, 
permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüe-
dad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una 
función pública, incluso para un organismo público o una empresa públi-
ca, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno 
del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento 
jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como ‘funcio-
nario público’ en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a 
los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de 
la presente Convención, podrá entenderse por ‘funcionario público’ toda 
persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público 
según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la 
esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; b) Por 
‘funcionario público extranjero’ se entenderá toda persona que ocupe un 
cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extran-
jero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función 
pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una 
empresa pública; c) Por ‘funcionario de una organización internacional 
pública’ se entenderá un empleado público internacional o toda persona 
que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre”. 

7 KLITGAARD, Robert. Controlling corruption. Berkeley: University of Cali-
fornia Press, 1991. E-book. p. 344-345.

8 ROSE-ACKERMAN, Susan. Corruption and government: causes, conse-
quences, and reform. London: Cambridge University Press, 1999.

9 “... the abuse of public office for private gain.” 
10 Corrupção é “behavior which deviates from the formal duties of a public role 

because of private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or 
status-gains; or violates rules against the exercise of certain types of private-re-
garding behavior”. NYE, Joseph S. Corruption and political development: a 
costbenefit analysis. American Political Science Review, Cambridge, 61(2), 
p. 417-427.
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O ato “vendido” pelo agente que se corrompe não necessaria-
mente implica a execução de uma ilegalidade. Como destaca HUSTED, 
“corrupção pode ser concebida como uma transferência de serviço 
entre o pagador da propina e seu recebedor”. O serviço pode ser 
de duas ordens: a) de acordo com a regra (according-to-rule services), 
em que o recebedor vende um ato de ofício, que, em si, não viola a 
lei, mas em seu contexto revela desonestidade, como cobrar para 
acelerar uma licença; b) contra a lei (against-the-rule services), em 
que o agente recebe para fazer algo que está proibido por lei, como 
entregar um contrato a quem não é o mais qualificado ou não ofe-
rece a proposta mais vantajosa para a Administração11. 

Acerca dos modos pelos quais se apresenta, convém pontu-
ar que o termo “corrupção” é como um guardachuva que cobre 
diversos tipos de comportamentos12. Seguindo essa trilha, os atos 
de corrupção podem ser catalogados em cinco espécies13, segundo 
relatório do Conselho Internacional de Política de Direitos Humanos14:

11 HUSTED, Bryan W. Honor among thieves: a transaction-cost interpreta-
tion of corruption in Third World countries. Business Ethics Quarterly, v. 4, 
n. 1, p. 17-27, jan. 1994. p. 19.

12 KÖBIS, Nils; STARKE, Cristopher; RAHWAN, Iyad. Artificial Intelligence 
as an Anti-Corruption Tool (AI-ACT) potentials and pitfalls for top-down and 
bottom-up approaches. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2102.11567. 
Acesso em: 1 mar. 2021.

13 Normalmente, se associa corrupção com suborno, mas aquela não se 
restringe a este. Vejase a ilustração de CÁRDENAS e CHAYER, refe-
rente aos modos como a corrupção pode se manifestar no Poder Judi-
ciário: “la corrupción judicial tiene mil caras. No es solamente aquella 
que se materializa y mide en dinero, como es el caso de los sobornos. 
Es también aceptar presiones políticas o influencias de cualquier tipo; 
o el sucumbir al nepotismo; o el presionar indebidamente con o para 
obtener una asignación patológica de los recursos; o influir en los as-
censos. Todo esto es ciertamente corrupción”. CÁRDENAS, Emilio J.; 
CHAYER, Héctor M. Corrupción judicial: mecanismos para prevenirla y 
erradicarla. Buenos Aires: Foro de Estudios sobre la Admnistración de 
Justicia, 2005. p. 3.

14 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption 
and Human Rights: making the connection, Suíça, 2009. p. 34-35. Disponí-
vel em: http://www.ichrp.org/files/reports/40/131_web.pdf. Acesso em: 
10 nov. 2020.
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1. Propina, consistente em promessa, oferta ou presente a 
oficial público, ou solicitação ou aceitação, por parte deste, 
de vantagem indevida de qualquer natureza15, para si ou 
terceiro, a fim de que o oficial aja ou se abstenha de agir no 
exercício de suas funções oficiais. 

2. Desfalque ou apropriação indébita, que ocorre quando o 
agente público se aproveita das facilidades de sua posição 
para se apropriar de bens ou valores públicos ou sob sua 
guarda para proveito próprio ou de terceiro. 

3. Tráfico de influência, definido como a promessa, oferta ou 
presente concedido ao oficial público, ou por ele solicitado, 
para que este, valendose de sua posição, influencie outra 
autoridade ou pessoa, visando a vantagem para o pagador 
da oferta indevida. 

4. Abuso de poder, que ocorre quando o agente público age 
ou deixa de agir violando a lei, com vistas a obter vanta-
gem indevida para si ou terceiro. 

5. Enriquecimento ilícito, que corresponde ao aumento ex-
pressivo e sem origem comprovada do patrimônio do agen-
te público, havido em dissonância com seus ganhos lícitos16.

15 As doações para campanhas eleitorais, ainda que feitas licitamente, po-
dem, em tese, configurar propina, desde que feitas com o objetivo de in-
fluir, de modo espúrio, na atividade oficial do patrocinado, de modo a 
ensejar o cometimento de ato ilícito, na esteira do que assentou o STF no 
julgamento da Ação Penal 966. Contudo, como bem pontuou o Ministro 
Gilmar Mendes no voto lançado em referido julgado, não se deve esque-
cer que é da natureza das doações eleitorais apoiar um candidato e seus 
projetos, de modo que, quando feitas legalmente, presumem-se legítimas, 
sendo ônus da acusação demonstrar que destoam da normalidade e assu-
mem a feição de pagamento indevido por ato oficial concreto e ilícito. STF, 
AP 996, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
29/05/2018, public. 08/02/2019.

16 Forma controversa e não universalmente aceita, pois sustenta-se que viola 
a presunção de inocência e inverte o ônus da prova em desfavor do agente 
público. Não obstante, há situações em que agentes públicos enriquecem 
após ingressar no serviço público, sem correspondente fonte lícita de renda 
para tal enriquecimento. Com vistas nesse problema, foi editado o Decreto 
10.571, de 09/12/2020, que confere à CGU a tarefa de avaliar a evolução 
patrimonial de certos agentes públicos federais (art. 11), além de prever 
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Dentre as formas acima, a propina é certamente a mais co-
nhecida e que tem recebido maior reprovação social. “Enquanto 
certos comportamentos, como suborno, agora são considerados in-
discutivelmente corruptos entre as culturas”, alguns outros, “como 
lobby, oferta de presentes a funcionários públicos e contratação pre-
ferencial”, não recebem o mesmo grau de reprovação e, em certos 
contextos, não são considerados ilícitos17.

Note-se que o ganho advindo da corrupção não precisa ser, 
necessariamente, de ordem patrimonial. Vantagens de ordem não 
financeira também configuram corrupção e se inserem no âmbito 
da Convenção de Mérida, mencionada no dispositivo supra, sendo 
por aquela vedadas.

Por exemplo, agente público que permite a terceiro furar a fila 
da vacinação, ato que não representa ganho financeiro, caracteriza 
tráfico de influência18 e importa em ganho indevido.

Praticamente todas as condutas apontadas caracterizam im-
probidade, assim como consequências penais e, eventualmente, dis-
ciplinares e civis.

Algumas condutas, embora possam ser ontologicamente 
caracterizadas como corrupção, podem não ensejar efeitos legais, 
como o lobby, que é tratado distintamente ao redor do globo e no 
Brasil não é criminalizado; ou como furar a fila da vacinação, que 
não é contemplada expressamente no rol agora taxativo de atos pu-
níveis pelo art. 11 da LIA. 

São figuras que captam um mesmo fenômeno, mas sob pris-
mas distintos. Enquanto corrupção é gênero que qualifica condu-
tas antijurídicas voltadas a ganho pessoal, a improbidade é uma 

mecanismo para evitar conflitos de interesses, potencialmente geradores 
de corrupção, obrigando autoridades a declarar relações conjugais, priva-
das ou patrimoniais que possam implicar conflito com suas atividades pú-
blicas (art. 10). 

17 PRADO, Mariana Mota; CARSON, Lindsey. Brazilian anti-corruption legisla-
tion and its enforcement: potential lessons for institutional design. Internatio-
nal Research Initiative on Brazil and Africa, Working paper n. 5, Disponível 
em: https://ssrn.com/abstract=2497936. Acesso em: 8 maio 2021.

18 INTERNATIONAL COUNCIL ON HUMAN RIGHTS POLICY. Corruption 
and Human Rights, p. 34-35.
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forma de qualificar a corrupção e de dar a ela determinadas con-
sequências legais19.

Portanto, embora sejam próximas, nem sempre o que se qua-
lifica como corrupção importa em improbidade. Esta tem um con-
ceito distinto e peculiar, adiante examinado, com consequências de-
limitadas pelo legislador infraconstitucional, na esteira da moldura 
delineada pelo Constituinte de 1988.

mICROSSISTEmA ANTICORRUPÇÃO

O enfrentamento à corrupção no Brasil tem se sustentado no 
denominado microssistema anticorrupção20-21, composto por um 
conjunto de normas legais anticorrupção, que têm como vértices de 
seu espectro cível a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrati-
va – LIA) e a Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção − LAC). Além des-
tas, o microssistema é informado por outras diversas normas, como 

19 Neste ponto, pede-se vênia pera discordar de abalizado entendimento que 
coloca a corrupção como espécie de improbidade (GARCIA, Emerson; ALVES, 
Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006. p. 5).

20 “É correto afirmar, com efeito, a existência de um microssistema desti-
nado ao enfrentamento da corrupção. Também integram esse microssis-
tema [Além da Lei 8.429/92] a Lei 12.850/2013, a Lei 12.529/2011 e a Lei 
12.846/2013.” DINO, Nicolao. A colaboração premiada na improbidade 
administrativa: possibilidade e repercussão probatória. In: SALGADO, 
Daniel de Resende; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (org.). A prova no en-
frentamento à macrocriminalidade. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 457.

21 Por alguns também denominado “(sub)Sistema Nacional Anticorrupção” 
(ALMEIDA, Marcelo Eugênio Feitosa; LIRA, Laura Fernandes de Lima. 
Retroatividade e acordo de leniência: a solução consensual da Lei Anti-
corrupção no tempo. Revista da AGU, Brasília, v. 19, n. 1, p. 201-224, jan./
mar. 2020); ou “Sistema Normativo Brasileiro de Combate à Corrupção 
(SNBCC)” (SPINARDI, Felipe Lauretti; VENTURINI, Otávio. Improbidade 
administrativa e restrições ao exercício de direitos políticos: interfaces do 
Sistema Normativo Brasileiro de Combate à Corrupção (SNBCC). Revista 
Digital de Direito Administrativo, v. 8, n. 1, p. 50-79, 2021); e, ainda, “micros-
sistema normativo de tutela da ética nas relações político-administrativas 
no Brasil” (FERRAZ, Luciano. Reflexões sobre a Lei n. 12.846/2013 e seus 
impactos nas relações público-privadas: lei de improbidade empresarial 
e não lei anticorrupção. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo 
Horizonte, ano 12, n. 47, p. 33-43, out./dez. 2014).
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